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ويك أند

عالم المشاهير

آيمي واينهاوس ومارلون براندو ووارن جيفس

وثائقيات تصرخ في وجه العالم
علي وجيه
الوثائقي ّ
الجيد هو القادر على تحريك
امل ـيــاه ال ــراك ــدة ،وإث ـ ــارة ال ـجــدل وحتى
ّ
السوية
ال ـصــراخ .يبقى النقاش حــول
ّ
الفنية وأسـلــوب املعالجة مفتوحًا ما
ً
بـعــد ال ـعــرض .ت ــزداد األم ــور إثـ ــارة في
بيوغرافيات األسماء الساخنة.
ه ـن ــا ،ت ـب ــدأ لـعـبــة شـ ـ ّـد ال ـح ـب ــال ب ــاك ـرًا.
ف ـ ـ ــي «آيـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــي» (ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض م ـن ـت ـص ــف
الـلـيــل فــي «مـهــرجــان ك ــان السينمائي
ال ــدول ــي»  ،)2015يـنـبــش الـبــريـطــانــي
م ــن أص ــل ه ـنــدي آص ــف ك ــاب ــادي ــا إرث
امل ـغ ـنـ ّـيــة ال ـبــري ـطــانـ ّـيــة ال ــراح ـل ــة آيـمــي
وايـنـهــاوس ( 1983ـ ـ  .)2011مــن خالل
عــدد مــن الـشـهــادات ومقاطع الفيديو،
ّ
املهنية
يــرصــد مـخــرج  Sennaالـحـيــاة
والشخصية لساحرة ال ـســول ،قبل أن
ُ
ّ
تـغــرق جسدها بشتى أن ــواع الكحول
واملـخـ ّـدرات ،وتفارق الحياة إثر ّ
تسمم
كحولي عن  27عامًا .عائلة واينهاوس
تـحـ ّـمـســت لـلـشــريــط ف ــي ال ـب ــداي ــة ،قبل
أن ت ــرف ــع ال ـ ـصـ ــوت اح ـت ـج ــاج ــا عـل ـيــه.
«م ـض ـلــل» ،وص ـفــه آل واي ـن ـه ــاوس في
تصريح للمجلة األسبوعية األميركية
ّ
ّ
 ،Peopleمــؤكــديــن أن الـعـ ّـائـلــة «تـنــأى
ّ
ب ـن ـف ـس ـهــا عـ ــن الـ ـفـ ـيـ ـل ــم .إنـ ـ ـ ــه م ـض ــل ــل،
وي ـح ـت ــوي ع ـل ــى أكـ ــاذيـ ــب ج ــوه ـ ّ
ـري ــة».
ّ
ّيدعي أهل آيمي أن «السرد مبني على
ّ
ش ـه ــادات عـ ّـيـنــة ضــيـقــة م ــن املحيطني
بــابـنـتـهــم ،وك ـث ـيــر مـنـهــم ل ــم يـكــن على
ع ــاق ــة ب ـه ــا ف ــي أع ــوامـ ـه ــا األخ ـ ـيـ ــرة».
والدها ميتش واينهاوس كان قد هاجم
الشريط ّ
بحدة في وقت سابق« .شعرت
بالغثيان عندما شاهدت الفيلم ّ
للمرة
األولـ ـ ـ ـ ــى» ،ق ـ ــال ف ــي ح ــدي ــث لـصـحـيـفــة
الــ«صــن» البريطانية ،مضيفًا« :آيمي
ك ــان ــت سـتـشـعــر بــال ـغ ـضــب ،ولـ ــم تكن
لتريد هذا».
ّ
هــذا يذكر باحتجاجات عائلة ويتني
هـ ـي ــوس ــن عـ ـل ــى وث ــائـ ـق ــي «ويـ ـتـ ـن ــي»
( )2015ألنجيال باسيت ،الــذي عرض
ع ـلــى شـبـكــة «اليـ ــف ت ــاي ــم» األمـيــركـيــة

بداية العام (األخبار .)2014/12/13
نظرة ّ
عامة على الشريط ّ
تفسر غضب
ّ
األب .ه ــا ه ــو ي ـت ــذك ــر س ـعــي أص ــدق ــاء
ص ــاح ـب ــة أغ ـن ـي ــة «ف ــالـ ـي ــري» إلق ـنــاعــه
ّ
مصح إلع ــادة التأهيل.
بإرسالها إلــى
ر ّغـ ــم ان ـص ـيــاعــه ل ــذل ــك ّ عـ ــام  ،2007إال
أن ــه ي ـقـ ّـر بــاع ـت ـقــاده بــأن ـهــا كــانــت على
م ــا ُيـ ـ ــرام .ه ــذا ل ــم يـمـنـعــه م ــن الضغط
عليها ملواصلة العمل وكسب األمــوال.
مديرها يندم على إمكانية إنقاذها في
ذلك الوقت .الوثائقي ال يمزح في هذا
ّاألمــر .الكل تعامل مع واينهاوس على
أنها منجم للمال والشهرة .أب مستغل
جــاهــل .زوج ـهــا الـســابــق بــايــك فيلدر
سيفيل قادها إلى مستنقع الهيروين

خطابات المشاهير...
إليكم الئحة األسعار!
نادين كنعان
ك ـث ـي ـرًا م ــا ي ـخــرج عـلـيـنــا املـشــاهـيــر
بخطابات تتمحور حول مواضيع
مختلفة ،سواء في مناسبات ّ
عامة
أو عـبــر اإلع ــام أو فــي مـحــاضــرات
ون ـ ـ ـ ــدوات خـ ــاصـ ــة ،ل ـك ــن هـ ــل خـطــر
لـنــا يــومــا ال ـســؤال عــن املـبــالــغ التي
يـتـقــاضــاهــا ه ــؤالء ل ـقــاء إطــالـتـهــم
هــذه؟ دعــونــا نصب اهتمامنا هنا
ّ
لنتوصل إلى
على أسـمــاء أجنبية
صـ ــورة تـقــريـبـيــة .ن ـشــرت صحيفة
ال ــ«إن ــدب ـن ــدن ــت» الـبــريـطــانـيــة على
ً
موقعها اإللكتروني قبل ّأيام مقاال
لطوم باتشيلر ،يضم الئحة موجزة
ألس ـ ـم ـ ــاء ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ّ ال ـس ـي ـ ّـاس ـي ــن،
مرفقة بأرقام قال إنها تمثل حجم
األمـ ــوال الـتــي حـصـلــوا عليها «مــن
الـ ـخـ ـط ــاب ــات ف ـ ـقـ ــط» .فـ ــي املـ ـق ـ ّـدم ــة،
ن ـجــد ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي الـســابــق
بـيــل كـلـيـنـتــون ،وزوج ـت ــه ه ـيــاري،
وزي ــرة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة التي
دخلت السباق الرئاسي لعام .2016

ّ
امل ـظ ـل ـمــة أن آي ـم ــي وايـ ـنـ ـه ــاوس كــانــت
ً
وحـيــدة ،على الــرغــم مــن كثرة الضباع
ّ
حولها .هــي مــن أواخ ــر املنضمني إلى
«نـ ـ ــادي الـ ـ ـ  »27ال ـ ــذي ي ـض ـ ّـم ع ـ ــددًا من
أشهر املوسيقيني الذين رحلوا عن 27
عامًا .األسباب عائدة غالبًا إلى اإلدمان
واالكـ ـتـ ـئ ــاب ،م ـن ـهــم :ج ـيــم مــوري ـســون،
وجـيـمــي هـنــدريـكــس ،وب ــراي ــان جــونــز،
وكــورت كوباين (أنجز بريت مورغان
وثــائـقـيــا عـنــه ه ــذا ال ـعــام ب ـع ـنــوانKurt
 Cobain: Montage of Heckـ ـ األخـ ّبــار
ّ
املغنية واملمثلة
 ،)2015/5/9وأخـيـرًا
البوسنية سالدا غودراس .بتلك اللكنة
ّ
البريطانية ،تختصر آيمي واينهاوس
ً
كل شــيء« :لست فتاة تحاول أن تكون

ّ
نجمة .أري ــد فقط أن أغــنــي» .املحصلة
هــي الغضب .آصــف كاباديا أرادن ــا أن
نغضب حسبما ّ
صرح أخيرًا.
ب ــدوره ــا ،تـفـ ّـجــر  Showtimeوثائقيني
كبيرين بعد عــرض ّأول في «مهرجان
ساندانس السينمائي»  .2015الشبكة
ّ
األم ـي ــرك ـي ــة ب ــات ــت ت ـ ـ ــوزع ف ــي ص ــاالت
الـسـيـنـمــا ق ـبــل ال ـع ــرض الـتـلـفــزيــونــي،
تـ ـح ــت ك ـ ـيـ ــان جـ ــديـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوShowtime
« Documentary Filmsأف ــام شــو تايم
ال ــوث ــائ ـق ـي ــة»Listen to Me Marlon .
(أصـ ـ ـ ـ ـ ِـغ إلـ ـ ـ ـ ّـي م ـ ــارل ـ ــون) ل ـل ـبــري ـطــانــي
سـتـيـفــان راي ـل ــي يعتمد عـلــى أرشـيــف
صوتي غير منشور أليقونة التمثيل
الراحل مارلون براندو ( 1924ـ .)2004
مـ ـئ ــات ال ـ ـسـ ــاعـ ــات املـ ـس ـ ّـجـ ـل ــة ب ـصــوت
«مارلون عن مارلون» ،تقود السرد من
دون تعليق أو ش ـهــادات .كــان بــرانــدو
كالثقب األسود ،يجذب كل شيء نحوه.
مسيرته الذهبية ونزقه وغرابة أطواره
وملله من السينما في السنني األخيرة،
ً
ّ
العائلية املتتالية.
وصوال إلى الكوارث
ّ
كل ذلك جعل منه هدفًا وثائقيًا متفردًا
كما نجوميته .الجدل النقدي بدأ منذ
ً
االفـ ـتـ ـت ــاح ،م ـس ـ ّـج ــا ح ـمــاســا واض ـحــا
للشريط.
فــي ( Prophet›s Preyفــريـســة الـنـبــي)،
تــاحــق األم ـيــرك ـيــة إي ـمــي ب ـيــرغ حـيــاة
مواطنها وارن جيفس ،زعيم «كنيسة
ي ـس ــوع امل ـس ـي ــح األص ــولـ ـي ــة لـقــديـســي
ال ـع ـهــد األخـ ـي ــر» (ط ــائ ـف ــة مـنـشـقــة عن
الكنيسة املــورمــون ـيــة ،يـ ّـؤمــن أتباعها
ّ
ب ــأن ّ تـعـ ّـدد الــزوجــات يمثل طريقًا إلى
الجنة) .الرجل يقضي عقوبة السجن
ّ
املؤبد منذ  ،2011بعد إدانته باالعتداء
الـجـنـســي عـلــى قــاصـ َـريــن م ــن أتـبــاعــه.
هكذا ،يتناول الشريط مسارات «النبي»
في الصعود والسلطة والعطب الفكري.
ال ـف ـي ـلــم س ـي ــراق ــص م ـش ــاع ــر أكـ ـث ــر مــن
عشرة آالف من أتباع الكنيسة .في وقت
ّ
مستعدين للتضحية
م ــا ،ك ــان ه ــؤالء
ّبحياتهم كرمى لعيون الزعيم .مجددًا،
ّ
التعصب.
إنها السينما في وجه

ال ـث ـن ــائ ــي (ال ـ ـص ـ ــورة) ح ـص ــل عـلــى
حــوالــى  125مليون دوالر أميركي
م ـنــذ أن ت ــرك ب ـيــل ال ـب ـيــت األب ـيــض
ّ
عام  .2001وبحسب الصحيفة ،فإن
 25مليونًا من أصــل املبلغ املذكور
جرى الحصول عليها خالل األشهر
ال ـ ــ 16املــاض ـيــة .وت ـض ــاف إل ــى هــذه
املــايــن ال ــ ،25خمسة أخــرى عبارة
عن عائدات كتاب هيالري كلينتون
الــذي يحمل عـنــوان Hard Choices
(خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات صـ ـعـ ـب ــة) ال ـ ـص ـ ــادر فــي
ح ــزي ــران (يــون ـيــو) امل ــاض ــي .وتفيد
ّ
بعض املصادر بــأن هيالري أجرت
«حـ ـسـ ـم ــا» ق ـ ـ ــدره  300أل ـ ــف دوالر
لتظهر فــي إحــدى الجامعات ،غير
ّ
أن مـســاعــديـهــا يـشـتــرطــون وج ــود
شـ ــرائـ ــح مـ ــن الـ ـلـ ـيـ ـم ــون ال ـح ــام ــض
ومـ ـي ــاه ع ـلــى املـ ـس ــرح ،إض ــاف ــة إلــى
ك ــوم ـب ـي ــوت ــر وآل ـ ـ ــة م ـس ــح ض ــوئ ــي،
وحـ ـ ّـمـ ــص ومـ ـقـ ـب ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــCrudités
الفرنسية الشهيرة في الكواليس.
ويـطـلــب املـســاعــدون أيـضــا كــراسـ َـي
ّ
مـــــــ ّ
ـزود كـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـن ـ ـهـ ــا ب ـ ــوس ـ ــادت ـ ــن
م ـس ـت ـط ـي ـل ـتــن ،مـ ــع ال ـ ـحـ ــرص عـلــى
تــأمــن اثـنـتــن إضــافـيـتــن فــي حــال
حـ ــدوث أي ط ــارئ.وهـ ـن ــاك تـقــاريــر
ّ
تـ ـتـ ـح ـ ّـدث عـ ــن أن رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ال ـبــري ـطــانــي ال ـســابــق ط ــون ــي بلير
يطلب أكثر من  390ألــف دوالر في
ك ــل م ـ ـ ّـرة ي ـلـقــي فـي ـهــا خ ـطــابــا أم ــام
ً
ال ـج ـم ـهــور .ف ــي  2009م ـث ــا ،كسب
بلير ما يزيد على  9آالف و 400ألف

دوالر فــي الدقيقة ال ــواح ــدة ،خالل
خطابني ألقاهما في الفيليبني.
سائق الدراجات الهوائية األميركي
النــس آرمسترونغ كــان يطلب مئة
ألـ ــف دوالر ف ــي ال ـس ــاب ــق ،ل ـكــن من
غـيــر امل ـعــروف إذا مــا كــانــت مسألة
ت ـعــاط ـيــه امل ـن ـش ـطــات س ـتــؤثــر على
املوضوع.
ف ــوق سـقــف الـ ـ  78أل ــف دوالر ،يقع
الشيف االسكتلندي ـ ـ البريطاني
غ ـ ــوردن رامـ ـس ــاي ،ورجـ ــل األع ـم ــال
واإلع ـ ـ ـ ـ ــام ال ـش ـه ـي ــر آلـ ـ ــن شـ ــوغـ ــار،
واملغني اإليرلندي بوب غيلدوف.
أم ــا تـحــت سـقــف الـ ـ  40أل ــف دوالر،
فنجد وزيــر الخارجية البريطاني
ال ـس ــاب ــق ولـ ـي ــام ه ـي ــغ ،واإلع ــام ــي
ال ـب ــر ّي ـط ــان ــي آن ـ ـ ــدرو مـ ـ ــار .وفـ ــي مــا
ي ـت ـعــلــق بــال ـص ـحــافــي ال ـبــري ـطــانــي
أالستير كامبل ،فهو ال يطلب أكثر
م ــن  24ألـ ــف دوالر ،وك ــذل ــك األم ــر
بالنسبة إلى املديرة اإلدارية لنادي
«بــرم ـن ـغ ـهــام س ـي ـتــي» ل ـك ــرة ال ـقــدم
واإلعالمية والسياسية البريطانية
كارين برادي.
فـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــايـ ــة م ـ ـقـ ــالـ ــه ،ي ـ ــذك ـ ــر طـ ــوم
ّ
باتشيلر أن البعض يكتفي بمبالغ
ال تتجاوز ال ــ 16ألــف دوالر ،بينهم
ال ـك ــات ــب وال ـس ـي ــاس ــي ال ـبــري ـطــانــي
ال ـس ــاب ــق ج ـي ـف ــري آرت ـ ـشـ ــر ،ووزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـب ــري ـط ــان ــي ال ـس ــابــق
ً
ج ــاك س ـتــرو ،ف ـضــا عــن اإلعــامـيــة
البريطانية إستر رانتزن.

وال ـكــوكــايــن ب ــدم ب ـ ــارد .ح ـتــى عـنــدمــا
هربت إلى سانت لوسيا في الكاريبي
لـتـنـقـيــة دم ــائـ ـه ــا ،ح ــاص ــره ــا وال ــده ــا
بفريق القناة الرابعة البريطانية.
ّ
يصور أحد برامج تلفزيون الواقع
كان
حول كونه أبًا لواينهاوس ،فراح يلقنها
بعض املحاضرات أمام الكاميرا .كذلك،
صار سجن الباباراتزي جحيمًا مقيمًا،
ً
فيما هي تــزداد شهرة وتحليقًا (كثير
من لقطات الفيلم مأخوذة من أرشيف
هـ ـ ــؤالء) .م ــرض «ال ـبــول ـي ـم ـيــا» (ال ـشــره
ّ
يتحرك
املــرضــي) زاد األم ــور س ــوءًا .لــم
أح ــد ،فيما ُيـسـ َـمــع ص ــوت استفراغها
في ّ
الحمام .هذا جاء بعد سنني طويلة
ّ
الشهية واالكتئاب .الحقيقة
من فقدان

